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REQUERIMENTO 006/2023 

De 27/02/2023 

AUTORES VEREADORES: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, RODRIGO 

CATELANI, GUILHERME, MATEUS APARECIDO LIMA, FRANCISCO DE 

BARROS, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, EDIMILSON MARANI, 

MARIO SILVA E SIVAL.  

EMENTA: REQUER Oficializar a AR-

TESP – AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, por meio do 

Senhor CAIO MIRANDA CARNEIRO, 

Secretário Executivo, para que 

sejam tomadas as devidas provi-

dencias necessárias, relativo aos 

serviços de transporte da Linha 

Suburbana VIAÇÃO PARATY, que 

possui a concessão da Linha Ara-

raquara-Rincão e vice versa, ob-

jetivando em fornecer um atendi-

mento de qualidade aos usuários da 

empresa.    

 Senhores Vereadores: 

 

 CONSIDERANDO QUE:  

 

Há a necessidade de que a Empresa de Transportes de 

Linha Suburbana VIAÇÃO PARATY, que possui a concessão da 

Linha Araraquara-Rincão e vice versa, em fornecer um 

atendimento de qualidade aos seus usuários;  

   

Ser completamente fora de propósito, um cidadão que 

embarca num coletivo em Santa Lúcia, com destino a 

Araraquara e muitas vezes tem que viajar em pé, ter que 

pagar o mesmo valor que um cidadão que embarca em Rincão 

a 16 km de distância aproximadamente viajando sentado;  
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Durante o período da Pandemia do Covid-19, a empresa 

PARATY, fez alterações nos horários ou seja reduzindo 

alguns horários o que torna necessário a volta dos 

horários de antes da pandemia; 

 

Ainda que devemos zelar pela vida de nossos munícipes, 

o que torna um absurdo os motoristas da linha são 

obrigados a dirigir e fazer recebimento de passagens e 

troco ou seja com um risco muito grande de acidentes;  

 

Ainda que no Bairro Nova Santa Lucia, na cidade de 

Santa Lúcia, se faz necessário um aumento no itinerário 

adentrando na Av. Mario Pavan até Rua Ângelo Mancini e 

até a Escola Tânios Zebeid, retornando pela Av. Aurelio 

Orlandi até a Av. Mario Pavan; 

 

Com a criação do Distrito Industrial de Santa Lúcia 

e da Empresa CAVAN, na divisa com o Município de Santa 

Lúcia com Américo Brasiliense, alguns funcionários 

necessitam do ônibus, para ir e vir do trabalho, sendo 

que alguns são mulheres, o que torna necessário a 

colocação de um ponto de ônibus com cobertura em ambos 

os sentidos próximo ao trevo da Empresa CAVAN.  

 

Diante do exposto, essa Câmara Municipal de 

Vereadores de Santa Lúcia, através de seus vereadores, 

investidos em suas atribuições conferidas por Lei e 

depois de ouvido o douto plenário, REQUEREM a mesa 

satisfeitas as formalidades regimentais, OFICIAR a 

ARTESP – AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

por meio do Senhor CAIO MIRANDA CARNEIRO, Secretário 

Executivo, para que sejam tomadas as devidas providencias 

quanto aos questionamentos acima citados ou seja: 

 

1º- Colocação de Tarifa diferenciada entre 

Araraquara e Santa Lúcia e vice-versa; 
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2º-  Colocação de todos horários que existiam antes 

da Pandemia do Covid-19;  

 

3º   Voltar a fazer a cobrança de passagens através 

de cobradores; 

 

4º   Aumentar o itinerário dentro do Bairro Nova 

Santa Lúcia, no município de Santa lúcia, até a Escola 

Tânios Zebeid; 

 

5º   Instalação de 02 (dois) Pontos de Ônibus, com 

cobertura, próximo ao trevo da Empresa CAVAN, na divisa 

com Américo Brasiliense em ambos os sentidos. 

 

Tais medidas visam dar um melhor atendimento aos 

nossos munícipes, objetivando em fornecer um atendimento 

de qualidade aos usuários da empresa.   

  

Sendo assim, propomos a presente, tendo a certeza de 

estarmos contribuindo com a melhoria da qualidade de vida 

da população Santa-luciense.  

 

Na certeza de podermos contar com o apoio para dar 

continuidade a um trabalho que tem como prioridade a 

excelência em atendimento, suprindo as necessidades da 

população, pelo grande alcance da proposição ora 

apresentada, requeremos e contamos com a imprescindível 

atenção por parte do Senhor Secretário Executivo, uma vez 

que a iniciativa é de grande importância para os munícipes 

visando o bem estar de todos.   

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 27 de 

Fevereiro de 2023. 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU RODRIGO CATELANI 

VEREADOR PRESIDENTE    VEREADOR  
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GUILHERME     MATEUS APARECIDO LIMA 

VEREADOR      VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DE BARROS   EDIMILSON MARANI 

VEREADOR      VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA MARIO SILVA  

VEREADOR      VEREADOR  

 

 

 

 

 

 

   SIVAL 

   VEREADOR  


